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REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600185-44.2020.6.24.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE ORLEANS SC
REPRESENTANTE: TRABALHO E HONESTIDADE (MDB / PSDB / PL / PDT) [ORLEANS]
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MICHELE CROTTI TARTARE - SC43139, JULIANO DO
NASCIMENTO - SC35775, RODRIGO PAVEI - SC35463, RAMIREZ ZOMER - SC20535, THAYSE PAVEI
- SC58986
REPRESENTADO: MUITO + ORLEANS 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 25-DEM / 55-PSD,
ALESSANDRO HILBERT BRIGHENTE
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Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
[...]
Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de
candidatos, os nomes de todos os candidatos cujo registro tenha
sido requerido deverão constar da lista apresentada aos
entrevistados durante a realização das pesquisas.
[...]
Art. 4º O registro de pesquisa será obrigatoriamente realizado via
internet, por meio do PesqEle, disponível nos sítios eletrônicos dos
tribunais eleitorais.
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[...]
Art. 11. As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das
eleições poderão ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no
dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 (cinco) dias
previsto no art. 2° e a menção às informações previstas no art. 10
desta Resolução.
[...]

Extrai-se, ainda, da Lei n. 9.504/97:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
[...]
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos
órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos
candidatos.
[...]
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de
enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral.
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 4º da Resolução nº
23.624/2020).
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de
opiniões sem plano amostral, que dependa da participação
espontânea do interessado, e que não utilize método científico para
sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem
ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
§ 2º A partir da data prevista no caput deste artigo, cabe o exercício
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do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, com a
expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de
desobediência.
[...]

Art. 4º Para fins de aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº
23.600, de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre pesquisas
eleitorais, a vedação à realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral incidirá a partir de 27 de setembro de 2020 (ajuste
referente ao caput do art. 23 da Res.-TSE nº 23.600/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §
1º, IV).

É certo que os resultados, divulgados com alarde pelos
interessados e ecoados pela mídia, podem influir de modo relevante
e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem psicologicamente
influenciáveis, muitos indivíduos tendem a perfilhar a opinião da
maioria, fenômeno a que se tem denominado “efeito de manada”.
Daí votarem em candidatos que supostamente estejam “na frente”
ou “liderando as pesquisas”. Por isso, transformaram-se as
pesquisas eleitorais em relevante instrumento de marketing
político, que deve ser submetido a controle estatal, sob pena de
promoverem grave desvirtuamento na vontade popular e, pois, na
legitimidade das eleições. (Direito Eleitoral - 2020).
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